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PRIVACYVERKLARING DACT Dutch Association of Corporate Treasurers 
  
1 INTRODUCTIE 

Dit is de privacyverklaring van Dutch Association of Corporate Treasurers (hierna te noemen 
“DACT” of “wij”). Deze privacyverklaring geeft informatie over de manier waarop de 
persoonsgegevens van (voormalig) leden, introducés, (werknemers van) leveranciers en business 
partners en incidentele contacten van DACT, gevestigd te Bussum, worden verwerkt. 
 
DACT behoudt het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. We raden je aan 
regelmatig te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.  
 
2 WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING? 

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking door DACT van alle persoonsgegevens van 
(voormalig) leden, introducés, (werknemers van) leveranciers en business partners en incidentele 
contacten van DACT. 
 
 
3 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

DACT heeft de controle over de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft 
aan welke persoonsgegevens door DACT worden verwerkt, op basis van welke rechtsgrondslag en 
met welk doel, en aan welke personen of instanties deze gegevens worden verstrekt. Bij vragen 
over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met DACT via 
erikalicht@dact.nl. 
 
 
4 VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Hier onder omschrijven wij de doelen waarvoor DACT persoonsgegevens verwerkt. Wij bewaren 
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om deze doelen te realiseren. 
 
4.1 Om met jou te communiceren (online of offline)  

⇒ Wat houdt dit in? 
Wanneer je contact met ons opneemt via de website of per email, dan gebruiken 
we jouw persoonsgegevens om te reageren en je vraag te beantwoorden. 

 
⇒ Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel? 

Hiervoor verwerken wij je naam, contactgegevens en andere persoonsgegevens 
die relevant zijn voor de betreffende communicatie.  
 

⇒ Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel? 
Voor dit doel worden de persoonsgegevens bewaard tot dat de communicatie is 
beëindigd. Hierna worden de gegevens uit onze systemen verwijderd, tenzij je staat 
ingeschreven als lid van DACT. In dat geval kan je meer lezen over hoe lang we je 
persoonsgegevens bewaren onder 4.2. 
 

⇒ Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens voor dit 
doel?  
We verwerken je persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons legitieme belang om 
met je te communiceren.  
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4.2 Om je in te schrijven als lid en voor onze ledenadministratie 

⇒ Wat houdt dit in? 
Wanneer je het lidmaatschapsformulier op onze website invult, verwerken we jouw 
gegevens om te beoordelen of je aan de lidmaatschapscriteria voldoet. Wanneer je 
wordt toegelaten als lid worden jouw persoonsgegevens in onze ledendatabase 
opgeslagen. Daarnaast maken we voor leden een account aan in onze online 
omgeving, waarin we jouw persoonsgegevens opnemen. Je kunt via onze website 
inloggen op je account en daar je persoonsgegevens aanpassen.  
 
Wij verwerken je persoonsgegevens in onze administratie. Dit omvat het algemeen 
beheer, ledenregistratie en inschrijving voor activiteiten. We gebruiken de 
gegevens in onze database om met jou te communiceren over alle op lidmaatschap 
betrekking hebbende zaken. Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens in het 
kader van contributiebetalingen. 
 

⇒ Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel? 
Hiervoor verwerken wij:  
• Voornaam – Titel – Voorletters - Achternaam  
• Geboortedatum  
• Werkgever  
• Functie 
• Correspondentieadres en – plaats 
• Priveadres en –plaats (lidmaatschap DACT is een persoonlijk 

lidmaatschap) 
• Telefoonnummer (vast en/of mobiel) 
• Emailadres 
• Bedrijfs- en functie-informatie 
• Aandachts- c.q. belangstellingsgebieden vakgebied. 
 

⇒ Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel? 
Voor dit doel worden de persoonsgegevens van kandidaat-leden die niet voldoen 
aan de lidmaatschapscriteria en dus geen lid worden binnen 14 dagen uit onze 
systemen verwijderd. De persoonsgegevens van leden worden opgeslagen in onze 
ledendatabase en na beëindiging van het lidmaatschap 1 jaar bewaard. 
 

⇒ Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens voor dit 
doel? 
We verwerken je persoonsgegevens om een ledenovereenkomst met je aan te gaan en 
dit contract uit te voeren. Je bent verplicht om ons hiervoor persoonlijke gegevens te 
verstrekken zodat we jou als lid kunnen administreren.  
 

4.3 Wanneer je je aanmeldt voor deelname aan een DACT-evenement of hieraan 
meewerkt als leverancier of business partner 

⇒ Wat houdt dit in? 
We verwerken je persoonsgegevens als je je aanmeldt voor een van onze 
evenementen, zoals PEP’s, netwerkborrels, beurzen, diners e.a. Dit omvat de 
verwerking van je betalingsgegevens (in  geval van introducés of betaalde 
evenementen) en onze communicatie met jou over het betreffende evenement. 
DACT verwerkt in dit kader ook gegevens van (werknemers van) leveranciers en 
business partners die met ons aan evenementen samenwerken. We verwerken 
persoonsgegevens bij de communicatie omtrent (mogelijke) leveranciers en 
business partners en in het kader van de uitvoering van overeenkomsten met deze 
partijen. 
 

⇒ Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel? 
Hiervoor verwerken we je naam, contactgegevens, betalingsgegevens. Indien de 
gegevens van deelnemers worden verstrekt aan een derde zijnde organisator van 
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een DACT-evenement verstrekt DACT uitsluitend een deelnemerslijst waarop jouw 
voor- en achternaam, bedrijfsnaam en – in sommige gevallen -  functietitel staan 
vermeld. 
 

⇒ Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel? 
Voor dit doel worden persoonsgegevens van niet-leden na afloop van het 
evenement tot 1 jaar bewaard. Na deze termijn worden je persoonsgegevens uit 
onze systemen verwijderd. 
 

⇒ Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens voor dit 
doel 
We verwerken je persoonsgegevens om een overeenkomst met je aan te gaan en dit 
contract uit te voeren. Als je niet aan een evenement deelneemt of meewerkt op basis van 
een overeenkomst, verwerken we je persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang 
om evenementen te organiseren en deze ook voor geïnteresseerde niet-leden open te 
stellen.    

 
 

4.4 Voor analyse en ontwikkeling van onze producten en diensten en onze organisatie, 
interne bedrijfsvoering en  managementrapportage  

 
⇒ Wat houdt dit in? 

Bij DACT gebruiken we je persoonsgegevens om managementrapportages en -
analyses te kunnen opstellen. We houden bijvoorbeeld ledenenquêtes om meer te 
weten te komen over je standpunten en meningen als voorbereiding op onze 
managementrapportage en om onze diensten te kunnen verbeteren.  
Daarnaast verwerkt DACT je persoonsgegevens voor de interne bedrijfsvoering. 
We zorgen bijvoorbeeld voor centrale verwerkingsmogelijkheden om efficiënter te 
kunnen werken. Ook verwerken we je persoonsgegevens voor archiveer- en 
verzekeringsdoeleinden, juridische en bedrijfsadviezen en in de context van 
geschillenbeslechting. 
 

⇒ Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel? 
Hiervoor verwerken we je contactgegevens. 
 

⇒ Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel? 
Voor dit doel worden persoonsgegevens tot 1 jaar na de beëindiging van het 
lidmaatschap bewaard. 
 

⇒ Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens voor dit 
doel?  
We verwerken je persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons legitieme belang om 
onze interne bedrijfsvoering uit te voeren en te verbeteren.  
 
 

4.5 Om je gebruik te laten maken van de functionaliteiten van onze website en voor het 
technische en functionele onderhoud van onze website 

⇒ Wat houdt dit in? 
Wanneer je onze website gebruikt, verwerkt DACT technische gegevens om de 
functionaliteiten van de website, inclusief de inlog-omgeving, te kunnen aanbieden 
en om de beheerder van onze website in staat te stellen de website te 
onderhouden en te verbeteren. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm 
gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om 
performance analyses uit te voeren. Daarnaast verwerken wij gegevens om jouw 
computer in staat te stellen gegevens te bewaren (zoals preferenties en 
inloggegevens). DACT gebruikt cookies om te zorgen dat je informatie over onze 
website snel en makkelijk kunt terugvinden. Meer informatie over cookies kun je 
vinden in paragraaf [6] van deze privacyverklaring.  
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⇒ Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel? 
Hiervoor verwerken wij: 
[voor- en achternaam 
werkgever 
functie 
emailadres 
pasfoto (alleen indien zelf geplaatst) 
IP-adres] 
 

⇒ Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel? 
Deze gegevens worden 1 maand na beëindiging van het lidmaatschap uit onze 
systemen verwijderd. 
 

⇒ Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens voor dit 
doel? 

 We verwerken je persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons legitieme belang om 
 onze website te laten functioneren, te onderhouden en te verbeteren.   

 
 
5 GEBRUIK VAN COOKIES 

DACT gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/app wordt opgeslagen op jouw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 
van de website/app en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website/app naar behoren 
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 
website/app optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen 
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen 
via de instellingen van je browser verwijderen. 
 
 
6 WIE HEEFT ER TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?  

6.1 Toegang tot jouw persoonsgegevens binnen DACT 

Werknemers van DACT hebben toegang tot jouw online profiel in DACT en de gegevens die je 
daar als openbaar hebt ingesteld (zoals je foto). Binnen DACT zullen uitsluitend de noodzakelijke 
gegevens beschikbaar zijn.  
 
Niet-openbare gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor relevante personen binnen DACT, maar 
uitsluitend voor zover ze deze nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen. 
 
DACT heeft links naar websites van derden en vacatures van derden opgenomen op www.dact.nl. 
Als je via zo'n link naar een andere website gaat of reageert op een vacature van een derde partij, 
dien je je te realiseren dat de privacyverklaring van DACT hier niet voor geldt. Het kan gebeuren 
dat deze derden of anderen op deze websites informatie over jou verzamelen. DACT is niet 
verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden 
en anderen. 
 
6.2 Toegang tot jouw persoonsgegevens door externe partijen 

DACT verkoopt jouw gegevens niet aan derde. Anders dan hieronder omschreven, zal DACT jouw 
gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk vereist is. 
 
DACT maakt voor administratieve ondersteuning gebruik van derden. Indien deze derden toegang 
hebben tot persoonsgegevens wordt een verwerkersovereenkomst met de desbetreffende derde 
afgesloten. 
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De volgende externe partijen hebben toegang tot (een deel van jouw) persoonsgegevens wanneer 
dit relevant is voor de levering van hun producten of diensten aan DACT: 
• Rabobank 
• Bletro Systems B.V. 
• H-R Product B.V. 
• Secretariaatsbureau Bussum B.V.  
• Lamers Accountants B.V. 
• Licht Verenigings- en Projectmanagement 
• Business partners waarmee wij evenementen organiseren (alleen bij jouw deelname) 
• Treasury Magazine TMI (voor het ontvangen van tijdschrift TMI) 
• Management services 

 
Wanneer je persoonsgegevens worden overgebracht naar een land waarvan de Europese 
Commissie niet heeft besloten dat het een adequate bescherming biedt aan persoonsgegevens, 
dan zal DACT maatregelen nemen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens voldoende 
beschermd worden, bijvoorbeeld door in de overeenkomsten met deze externe partijen EU-
modelcontractbepalingen op te nemen. 
 
6.3 Gebruik van jouw persoonsgegevens door dataprocessors 

Wanneer een externe partij je persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van DACT 
verwerkt, dan fungeert deze partij als verwerker. Wij sluiten met zo’n verwerker een overeenkomst 
af voor de verwerking van persoonsgegevens. In die overeenkomst (“verwerkersovereenkomst”) 
leggen we vast voor welk doel jouw persoonsgegevens worden verwerkt in opdracht van DACT en 
maken we afspraken die de beveiliging van jouw persoonsgegevens waarborgen. 
 
 
7 HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?  

DACT heeft adequate waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke 
gegevens te waarborgen. DACT heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen 
getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of 
accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang evenals 
alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige 
verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn IT-beveiligingsbeleid, personeelstraining en 
beveiligde servers. 

 
8 JOUW RECHTEN 

Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, kunt u de volgende 
rechten hebben: 

• Toegang tot uw persoonsgegevens 
U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens die betrekking op u hebben verwerken. Als dit 
het geval is, kunt u ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die we van u 
verwerken voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming. 
 

• Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens 
U kunt ons verzoeken om eventuele onjuiste persoonsgegevens die wij van u verwerken te 
corrigeren. U kunt ons ook vragen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op u te 
wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verwerkt, 
als u uw toestemming hebt ingetrokken en we geen andere juridische grond hebben voor 
het verwerken van uw persoonsgegevens, als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn 
verwerkt, als uw persoonsgegevens moeten worden gewist volgens toepasselijke EU- of 
EU-wetgeving van de lidstaten, of als het gaat om de persoonsgegevens van een kind die 
worden verwerkt in verband met het aanbieden van diensten van de 
informatiemaatschappij. 
 

• Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens 
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U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen als u de 
juistheid ervan hebt betwist, als de verwerking onwettig is en u de voorkeur geeft aan 
beperking van wissen, als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor een 
doel maar u ze nodig heeft voor de vestiging , uitoefening of verdediging van 
rechtsvorderingen, of terwijl uw uitoefening van uw recht op bezwaar wordt beoordeeld. 
 

• Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens 
U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons 
legitieme belang. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken, 
tenzij we een zwaarwegend legitiem belang hebben om dit te doen. U kunt ons ook vragen 
om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij er een doorslaggevend gerechtvaardigd belang 
is bij de verwerking. U kunt zich ook afmelden voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. 
 

• Trek uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in 
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken (waar 
DACT aan het verwerken is. 
 

 
9 CONTACTGEGEVENS 

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of een verzoek heeft met 
betrekking tot uw rechten onder toepasselijke wetgeving, neem dan contact op met de functionaris 
voor gegevensbescherming door een email te sturen naar erikalicht@dact.nl. 
 
Vastgesteld op vrijdag 21 december 2018. 
 


